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Дата: 30 јануари 2014 

СООПШТЕНИЕ 

Нови условни буџети и нови услуги за  

јавните здравствени установи за 2014 година 

 
Фондот за здравствено 

осигурување и во 2014 година склучи 
нови договори со досегашните 11 јавни 
здравствени установи и вклучи нови 4 
јавни здравствени установи и обезбеди 
7 нови здравствени услуги за 
осигурените лица за цела 2014 година. 
Овие буџети значат дека средствата што 
ги наменува Фондот за здравствените 
установи мора да се користат наменски, 
само за конкретните услуги и 
конкретните пациенти за кои се 
наменети. Зголементиот буџет од една 
страна значи зголемување на бројот на 
пациенти кои ќе бидат опфатени со овие 
здравствени услуги, а од друга страна и 
намалување на времето за чекање за 
добивање на услугата. 
 
Со новите условни буџети се обезбедуваат 7 нови здравствени услуги, но и зголемување на условни 
буџети на 8 здравствени установи, за 7 здравствени услуги. 

I. Новите 7 услуги кои се обезбедија со условните буџети за 2014 година се: 

1. Реконструкција на дојки по мастектомија во еден акт, на клиниките за тораковаскуларна и 
пластична и реконструктивна хирургија (ефектите ќе ги почувствуваат 40 пациентки на 
тораковаскуларна клиника); 

2. Трансплантација на црн дроб, на клиниката за дигестивна хирургија ( 5 трансплантации); 
3. Кадаверични трансплантации на бубрези, на клиниката за урологија (20 трансплантации);  
4. Ресинхронизациона терапија на срцето, и 5 процедури на замена на срцева валвула, на клиниката 

за кардиологија (ефектите ќе ги почувствуваат 50 пациенти со ресинхронизациона терапија на 
срцето и 5 процедури на замена на срцева валвула); 

5. Концентратори за оксигена терапија, на клиниката за пулмологија и алергологија и (ефектите 
ќе ги почувствуваат 50 пациенти) 

6. Детска кардиохирургија, на клиниката за детска хирургија (ефектите ќе ги почувствуваат 65 
пациенти) . 
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7. Наменска терапија за шизофренија, на 
клиниката за психијатрија (ефектите ќе ги 
почувствуваат 20 пациенти) 
 
Фондот сите овие чекори ги презема во 

соработка со здравствените установи и со 
здруженијата на пациенти за области каде има 
потреба можност и интерес.  

Целта на условните буџети е да се 
стимулираат здравствените установи да ги 
обезбедат оние услуги кои беа дефицитарни или 
несоодветно планирани. Имено, сите здравствени 
установи кои како составен дел на договорот имаа и 
план за специфичен вид и обем во најголем дел 
истиот го реализираа и ги добија дополнителните 
условени средства. На тој начин на осигурените лица 
им беа обезбедени одредени услуги во зголемен 
обем и квалитет, вклучително и современи методи 
на лекување со современа терапија и апаратура, со 
кои се намалија и листите за чекање за одредени 
здравствени услуги. Истовремено, се зголеми 
одговорноста на конкретните ЈЗУ и се стимулираа 

директорите и докторите за отчетност и оправдување на сработеното.  

На тој начин се зајакна улогата на Фондот како стратешки купувач на здравствени услуги.  . 

Доколку здравствената 
установа не ги изврши планираните 
здравствени услуги определени во 
условниот буџет, Фондот по истекот на 
секој квартал или шестмесечје ќе ги 
намали условните буџети за 
соодветниот износ на неискористени 
средства за таа намена. Но, на 
здравствените установи им се дава 
можност доколку во наредните 
квартали остварат износ повисок од 
предвидениот, односно доколку ги 
реализираат здравствените услуги 
предвидени во условниот буџет, 
Фондот да им ги врати средствата. 
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Бр. ЈЗУ 

2012 година 2013 година 2014 година 

Бр. 
Ин
те
рве
нц
и 

Вкупен 
износ на ДН 

Бр. 
Инте
рвенц

и 

Вкупен износ 
на ДН 

ВКУПЕН 
БУЏЕТ  ЗА 

2014 

УСЛОВЕН 
БУЏЕТ  ЗА 

2014 
Број на пациенти 

1 
УК за 

неврологија 
205 89.702.748 209 121.467.132 209.000.000 131.467.132 

за  225 лица со 
мултипна склероза 

2 
УК за 

ревматологиј
а 

85 23.293.500 100 31.800.000 75.000.000 34.800.000 

за 110 лица на 
ревматоиден артрит 

со специфична 
терапија 

3 
УК за 

хематологија 
23 13.640.959 25 14.711.933 328.000.000 17.011.933 

за 30 трансплантации 
на коскена срцевина 

4 
УК за детски 

болести 
140 87.745.380 150 95.202.600 321.000.000 104.202.600 

50  за  цистична 
фиброза и  100 деца  

за хормон за раст 

5 
УК за 

урологија 
26 22.096.422 35 25.985.666 133.000.000 67.985.666 

за 60 трансплантации 
на бубрези и тоа 40 

од жив дартител и 20 
од кадавер 

6 

УК за 
тораковаскул

арна 
хирургија 

281 33.050.613 172 17.587.696 102.000.000 20.587.696 

172 пациенти за 
тораковаскуларни 

интервенции  и 
вградување на 40 за 

импланти на дојка по 
мастектомија 

7 
УК за детска 

хирургија 
8 5.663.350 7 4.977.898 119.000.000 52.977.898 

за 5 транспл. на 
бубрези, 2 транспл. 

на црн дроб и 65 
кардиоторакални/вас

куларни процедури 
на деца до 18 г 

8 
УК за уво, нос 

и грло 
5 5.535.000 4 4.428.000 66.200.000 6.628.000 

за 6 пациенти за 
вградување на  

кохлеарни импланти 

9 
УК за очни 

болести 
596 16.229.400 1000 27.060.000 76.000.000 54.060.000 

за 2.500 оперативни 
зафати на катаракта 

со фако метода 

10 
ГОБ 8-ми 

Септември 
840 24.910.836 1470 43.600.191 600.000.000 55.100.191 

за 2.000 оперативни 
зафати на катаракта 

со фако метода 

11 

УК за 
пластична и 

реконструкти
вна хирургија 

  
10 369.000 61.600.000 2.169.000 

за 40 импл. на дојка 
по мастектомија или 
вроден недостиг  и 7 
реконст. на дојка со 
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имплант и експандер 
по мастектомија 

12 
УК за 

кардиологија     
320.000.000 22.345.000 

за 50 ресинхр. 
Терапии CRT-R I SRT-D 

на срце и 5 
процедури на срцева 

валвула со пумпа 

13 

УК за 
пулмологија 

и 
алергологија 

    
61.700.000 1.680.000 

за 50 концентратори 
за оксигена терапија 

14 
УК за 

дигестивна 
хирургија 

    
165.000.000 15.500.000 

за 5 трансплантации 
на црн дроб 

15 
УК за 

психијатрија     
48.500.000 3.500.000 

за 20 пациенти за 
терапија за 

шизофренија со депо 
препарат рисполепт 

kонста 

 
ВКУПНО 

 
321.868.208 

 
387.190.116 2.686.000.000 590.015.116 

 

 

II. Зголемувањето на условните буџети се договорени за 7 здравствени услуги: 

1. Оперативни зафати на катаракта со Фако метода, на клиника за очни болести и ГОБ 8 
септември (ефектите ќе ги почувствуваат 4500 пациенти) 

2. Третман за Мултиплекса склероза, на клиника за неврологија (ефектите ќе ги почувствуваат 
225 пациенти) 

3. Третман на Ревматоиден артиртит, на клиника за ревматологија (ефектите ќе ги 
почувствуваат 110 пациенти) 

4. Вградување на Кохлеарни импланти, на клиника за уво нос и грло (ефектите ќе ги 
почувствуваат 6 пациенти) 

5. Транпслантација на коскена срцевина, на клиника за хематологија, (ефектите ќе ги 
почувствуваат 30 пациенти) 

6. Трансплантација на бубрези од жив донор, клиника за урологија (за 40 трансплантации) 

7. Реконструкција на дојка по мастектомија, на клиника за плстична и реконструктивна 
хирургија (ефектите ќе ги почувствуваат 47 пациентки) 
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Со новите условни буџети се бележи драстично зголемување на потребите за фако метода во јавните 
здравствени установи, намалување на листата на чекање како и зголемување на број на пациенти со 
терапија за мултиплекс склероза, ревматоиден артирит, кохлеарни импланти и трансплантации.  

За периодот јануари - декември 2014 година Фондот и јавните  здравствени установи утврдија 
условен буџет на здравствени услуги во вкупна вреденост од околу 590 милиони. 

 
Фондот останува доследен во спроведување на сите активности и мерки за обезбедување на 

навремени и квалитетни здравствени услуги кои се неопходни за осигурениците.  
 

Со почит, 
ФЗОМ 


